
Welkom 
 

Middelen & Opvoeden  
Youz  

 



Wat is Youz? 

• Jongerenmerk van Antes 

• Advies en behandeling voor jongeren met problemen op het gebied 
van alcohol, drugs, gokken of gamen.  

• Youz is er ook voor ouders en de omgeving.  

• Ook preventie!  
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De gezonde school  
en genotmiddelen 



Onderdelen DGSG 

Lesgeven 
• Alcohol  
• Roken   
• Gamen 

 
Ouders 
• Ouderparticipatie 
• Ouderavond 

 
Signaleren & Begeleiden 
• Protocol 
• Training 

 
Regels & beleid 

 



Middelen 

Welke middelen kennen julllie? 

 

In welke drie groepen zijn middelen 

te verdelen? 

5 



Drie groepen drugs 
 

             Stimulerend 

    

 
     

     

 

 

   

   

   Verdovend        Bewustzijnsveranderend 
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Alcohol 
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Werking alcohol 

Agenda 
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Standaard glazen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS9rWbr6bVAhUHElAKHW6dD5cQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.alcoholhulp.be%2Fstandaardglazen&psig=AFQjCNGWTWvr-trZD4tUHx0-dPNsC7adqw&ust=1501138600036370


Alcohol: feiten & werking 

• 45% van de jongeren tussen 12-16 jaar heeft ooit alcohol 
gedronken en 24% is wel eens dronken geweest¹ 

• Werkingsduur: 1,5 uur per glas 

• Effecten korte termijn:   

• Eerst ontremmend: alert, vrolijk, ontspannen en zorgeloos  

• Daarna: verdoving pijn, stress en onrustgevoelens 

• Maar ook: agressie 

• Afname coördinatie, geheugen en waarneming 

• vanaf 18 jaar!  www.nix18.nl  
 

 
10 

http://www.nix18.nl/


• Minder controle over eigen gedrag, agressie 

• Black out, bewusteloosheid, alcoholvergiftiging 

• <16 jaar startleeftijd 4 tot 6 x hogere kans op veelgebruik op latere 
leeftijd 

• Bij recidive opname is er een kans van 42% op een zogenaamde IQ 
drop 

• Jongeren merken opbouw in alcohol niet en gaan ineens out 

• Bij hoog promillage minder ‘dronkenmansloop’, oppervlakkig 
ademhaling en het braakreflex verminderd 

• Beschadigt alle organen en de hersenen 

• Aantasting hersenen en zenuwbanen ongeboren kind, FAS 

Alcohol: risico’s 
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Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) 

www.fasstichting.nl 
www.fasproject.nl 
 
 
Zwanger en verslaafd, BoumanGGZ 
zwangeren@boumanggz.nl 
088-2303408 
 
FASD, Foetaal Alcohol Spectrum 
Disorders.  
   
 
 
 
 
  
 
 

http://www.fasstichting.nl/
http://www.fasproject.nl/
mailto:zwangeren@boumanggz.nl
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Lachgas 



Lachgas: feiten & werking 

Werkzame stof: Distikstofmonoxide 

 

Gebruik:  Als drugs; inname via een ballon 

 Als pijnstiller en in de voedselindustrie 

 

Aantal gebruikers: 8% van de 12-16 jarigen heeft ooit lachgas 
 gebruikt.  

 

Effecten:  Bewustzijnsveranderend en verdovend 

 Kortdurende roes van enkele minuten 

 
Bron: Wat moet ik weten over lachgas?, 2015; Jeugd en Riskant gedrag, 2015. 
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http://www.omroepbrabant.nl/?news/261680812/12-jarige+kinderen+aan+de+lachgaspatronen+Kan+hersenbeschadiging+opleveren.aspx


Signalen 

• Tintelingen 

• Vervorming van werkeijkheid in beeld en geluid 

• Lacherig 

• Zicht verliezen in de trip en afsluiten van de omgeving 

Risico’s 

• Zuurstoftekort: misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, bewusteloosheid 

• Bij rechtstreekse inademing bevriezen van lippen en longen 

• Bij chronisch gebruik; vitamine B12 tekort 

• Bij verkoudheid; scheuren van trommelvlies 

• Verlaagde vruchtbaarheid en meer kans op miskraam 

 

 

Lachgas: signalen en risico’s 

16 



Tabak 
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Tabak: feiten & werking 

• Aantal gebruikers:  23% van de jongeren (12 t/m 16 jaar) 
 heeft weleens gerookt¹ 

 3% rookt dagelijks. 

• Effecten:  Stimulerend, rustgevend 
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Tabak: risico’s 

• Achteruitgang conditie 

• Impotentie 

• Chronische bronchitis 

• Longemfyseem 

• Hart- en vaatziekten 

• Kanker 
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E-sigaret en waterpijp 
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E-sigaret en waterpijp 
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 • 23% van de 12-16 jarigen heeft ooit waterpijp gerookt.¹ 

• 34% van de 12-16 jarigen heeft ooit een elektronische sigaret 
gebruikt.¹ 

• Een uur waterpijp roken komt overeen met minstens 120 sigaretten 

 

Gevolgen: 

• Hogere niveaus van kankerverwekkende stoffen 

• Koolmonixidevergiftiging 

• Verslavend 

 

 



Cannabis 
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Cannabis: feiten & werking 

• Werkzame stof:  THC (waardes blijven stabiel) 

• Werkingsduur:  4 - 6 uur 

• Gebruik:  roken, eten, drinken, medicinaal 

• Aantal gebruikers: 10% van de 12-16 jarigen heeft ooit 
 gebruikt, 5% gebruikte afgelopen maand.¹ 
  

NB: Het ooit gebruik onder scholieren 12-16 jaar is afgenomen (16% in 2003). 

 
 

23 



Cannabis: effecten en risico’s 

Effecten korte termijn: 

• High, stoned, ontspannend 

• Versterkt gevoelens 

• Verandering waarneming  

• Verandering gevoel voor tijd en ruimte 
 

Risico’s: 

• Lusteloosheid (lethargie), concentratie- en reactiestoornissen,  

• Flippen, psychosen, schizofrenie, vertraging emotionele ontwikkeling 

• Verslavend, cara en longziekten 

• Beïnvloedt rijvaardigheid en werken met machines  
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=O9JKz8iWA_c


Internetgebruik & Gamen 
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Wat is gamen? 

• Interactieve spelvorm tussen mens en computer: 

 - Offline games: consoles zoals Playstation, Nintendo (Wii). 

 - Browsergames: klein, gratis spelletjes op websites  

  (alleen of tegen anderen). 

 - (Multiplayer) Online games: spellen waarin je op internet 

   met (anonieme) anderen samen speelt.  

 

    

 

 

Agenda 



“What if books came after games” 
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=lpet4TJi41A


Risico’s internet en gamen 

• Slaaptekort 

• Gewenning aan geweld 

• Weinig lichaamsbeweging, vetzucht, lichamelijke klachten 

• Verslechtering (school)prestaties, verzuim 

• Isolement, verstoorde relaties 

Agenda 
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Jongens versus meisjes 

Jongens geven vaker aan problematisch te gamen dan meisjes, terwijl meisjes 
eerder aangeven dat ze problemen ervaren met het gebruik van sociale media. Dit 
geldt ook voor mobiek gebruik.²  
 



• Steeds meer tijd op het net, activiteiten niet in balans 

• Omkeren dag- en nachtritme 

• Langer spelen dan gepland en moeilijk kunnen stoppen 

• Ontwenningsverschijnselen: onrust, zweten, dromen 

• Verwaarlozen andere bezigheden (school, familie, vrienden, hobby’s) 

• Gebruik van internet als vlucht 

• Liegen over aard en duur van het internetgebruik 

• Vergeefse pogingen om te minderen 

• Onrust, agressiviteit (kan bij elk type game) 

Signalen problematisch gamen 

Agenda 



Opvoeding 

Stellingen: 

• Als ouder heb je geen invloed op het middelengebruik van je 
kind. 

• Als ik weet dat de vrienden van mijn kind mogen drinken dan 
mag mijn kind dat ook. 

• Als ik zelf drink of rook, kan ik onmogelijk gebruik bij mijn kind 
verbieden. 

• Ik laat mijn kind thuis drinken, dan heb ik tenminste toezicht.  
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Opvoedtips 

1. Kies als ouders samen regels voor het hele gezin.  

2. Bepaal als ouders vooraf wat de gevolgen zijn, wanneer je kind zich 
wel of niet aan de regels houdt en handel daar naar.  

3. Vertel aan je kind hoe je tegenover alcohol, cannabis en gamen 
staat.  

4. Zeg nee: hanteer de norm geen alcohol en cannabis tot 18 jaar.  

5. Hanteer de leeftijdsadviezen op de games.  

6. Vraag niet aan je kind of hij wil doen wat je zegt. Vertel je kind wat 
je van hem verwacht.  

7. Geeft het goede voorbeeld 
 

    Voor meer tips kijk op: 
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=duncv1XjkR4


35 

Meer weten over denknajoh? Kijk op internet, Facebook of download de screeningsapp. 
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Behandeling en online 
module ouderbegeleiding 

Filmpjes over alcohol en cannabis en behandeling 
vind je op: 
www.puberenco.nl  
 
Online module ouderbeleiding (beschikbaar voor 
iedereen) is te vinden via:  
https://www.youz.nl/ouders/ouderbegeleiding/  
 

http://www.puberenco.nl/
https://www.youz.nl/ouders/ouderbegeleiding/


Belangrijke informatie 

• Youz in onderdeel van Antes 

• Voor vragen over aanmelden voor behandeling: 088-230 30 00 

• Informatie over middelen: 

 - www.drugsinfo.nl 

 - www.youz.nl 

 - www.puberenco.nl  

 - www.hoepakjijdataan.nl   

 - Voor jongeren: www.maakjekeus.nl  
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http://www.drugsinfo.nl/
http://www.youz.nl/
http://www.puberenco.nl/
http://www.naar18jaar.nl/
http://www.maakjekeus.nl/


Bronnen: 
 1. Jeugd en Riskant gedrag 2015, Kerngegevens uit het 

Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos-Instituut, 2016. 

2. Problematisch gebruik van gamen en sociale media bij jongens en meisjes 
(Van Rooij & Schoenmakers, 2013). 

 

www.youz.nl 

www.puberenco.nl 

www.denknajoh.nl  

http://www.puberenco.nl/
http://www.puberenco.nl/
http://www.puberenco.nl/
http://www.denknajoh.nl/


Bedankt voor uw aandacht! 

     Youz 

     088 - 230 30 30 

      www.youz.nl 

 

 

 

http://www.youz.nl/

